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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 29-

09-2015. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 29 september 2015 de hiernavolgende 

adviezen en bekommernissen geformuleerd.  

 

1. Begrotingsuitvoering per 30 juni 2015 

DOC/RC/2015/29.09/36 

Het comité neemt akte van de definitieve situatie van de begrotingsuitvoering per 

30 juni 2015 (afgezet tegenover het eerste Bijblad van 2015, goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering op 24-04-2015) en van de voorlopige situatie van de 

begrotingsuitvoering per 22 september 2015 (eveneens afgezet tegenover het 

eerste Bijblad 2015). 

 

2. PVF: Geactualiseerd projectplan 

DOC/RC/2015/29.09/38 

Het comité neemt akte van het bijgestuurde projectplan.  

Het is een grote bekommernis van het comité dat er snel duidelijkheid zou komen 

omtrent de toekomstige krachtlijnen van Vipa in functie van de transitie naar het 

PVF-stelsel. De visie en operationele pistes terzake hebben een wezenlijke impact 

op met name de uitwerking van de regelgeving inzake organisatiegebonden kosten 

en woon- en leefkosten, die op korte termijn voor bespreking aan de orde komt in 

de Taskforce PVF. 
 

3. Advisering ontwerp van wijzigend besluit rechtstreeks toegankelijke hulp 

DOC/RC/2015/29.09/39 

Het Raadgevend Comité geeft een principieel positief advies m.b.t. voorliggende 

regelgeving. Het comité vraagt wel aandacht voor de volgende bekommernissen: 
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- Het is aangewezen om ook een regelgevende verankering binnen het PVF-

kader uit te werken m.b.t. de organisaties inzake vrijetijdsbesteding voor 

personen met een handicap. 

- Er mag niet uit het oog worden verloren om de toekomstige vergunde 

zorgaanbieders toe te voegen aan de lijst van types voorzieningen die het 

VAPH erkent voor de uitbouw van RTH. 

- Er is nadere duidelijkheid vereist over de technische operationalisering 

van de uitwisseling van personeelspunten. 

- Er wordt gevraagd om de organisatie van kortdurend verblijf (de zgn. 

‘respijtzorg’, niet voorzien in de onderhavige ontwerpregelgeving RTH) in 

combinatie met Trap1 c.q. Trap2 nader te bekijken in de Taskforce PVF. 

 

4. Overgangsregeling bijstandsorganisaties: stand van zaken 

DOC/RC/2015/29.09/40 

Het comité betreurt unaniem de intentie van de Vlaamse Regering om de 

betoelaging van bijstandsorganisaties te beperken tot 40.000 euro voor zover deze 

organisaties minder dan 500 leden tellen. Het comité acht deze betoelaging 

volstrekt ontoereikend voor de nieuw opstartende bijstandsorganisaties, waarvan 

kan worden aangenomen dat zij een dergelijk ledenaantal in de aanvangsfase nog 

niet zullen kunnen bereiken. Gelet op de cruciale rol die bijstandsorganisaties te 

vervullen hebben in de realisatie van de tweede strategische doelstelling van de 

Perspectiefnota 20201, komt door deze voorgenomen maatregel het correct 

kunnen vervullen van hun opdracht – hetgeen één van kritische succesfactoren 

voor de succesvolle implementatie van de zorgvernieuwing behelst - in het 

gedrang. 

 

Het comité is het er over eens om dit aandachtspunt mee op te nemen in een 

ruimere lijst van kritische succesfactoren voor het welslagen van het 

transitietraject naar het PVF-stelsel die het onder de aandacht wenst te brengen 

van het beleid. 

 

5. Zorgregie: voorstel van prioritering door de RPC binnen de PVF  

DOC/RC/2015/29.09/41 

Het comité gaat ervan uit dat zo snel als mogelijk zorggarantie wordt geboden aan 

alle mensen met een erkende handicap en een vastgestelde 

ondersteuningsnood.Het comité acht het in dit kader niet correct dat een stelsel 

van prioritering moet worden toegepast. Niettemin erkent het comité erkent dat, 

gelet op de budgettaire context, een prioriteringssysteem m.b.t. aanvragers  in 

een traject tot 2020 noodzakelijk blijft.  

De essentie van het voorstel prioritering moet volgens het comité uitgaan van de 

ambitie om alle2 mensen die behoren tot vermelde doelgroepen een concreet 

perspectief te bieden op ondersteuning binnen een aanvaardbare termijn. Het 

comité adviseert derhalve om voormelde ambitie duidelijker in een inleidend 

gedeelte van de nota te beklemtonen. Teneinde deze ambitie op een 

geloofwaardige manier te kunnen onderbouwen, dient de nota dan ook nader te 

                                                 
1 “Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en ondersteuning in 2020” 
2 Dus ook aanvragers die conform het onderhavige voorstel in prioriteitengroepen 2 en 3 
zouden worden onderverdeeld. 
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worden aangevuld met cijfermatige gegevens (zowel budgettair als op het vlak van 

‘wachttijden’). 

Een definitief positief advies van het comité m.b.t. de operationele criteria zoals 

opgenomen in het advies van de Taskforce zal pas kunnen gegeven als de 

noodzakelijke voorwaarde dat alle personen met een handicap, wiens vraag 

geprioriteerd is, een perspectief op ondersteuning kan worden geboden binnen 

een redelijke termijn. Een gedeelte van de gebruikersgeleding onthoudt zich 

expliciet van een positief advies m.b.t. de voorliggende nota. 

 

De meerderheid van het comité is het er  over eens dat, gelet op de inhoudelijke 

logica van de in de nota opgenomen criteria, de operationalisering van de nota 

verder kan worden voorbereid, onafhankelijk van de nadere cijfermatige 

onderbouwing. 

Hiertoe formuleert het comité alvast de volgende punctuele bekommernissen: 

- M.b.t. punt 2 (‘Bijkomende automatische toekenningen’), 2.1 

(‘Maatschappelijke noodzaak’): Het comité is het erover eens dat het niet 

aangewezen is de afwegingen in deze context aan de RPC’s toe te 

vertrouwen, maar veeleer aan (een) externe instantie(s), die zowel van 

gerechtelijke als buitengerechtelijke aard kunnen zijn.  

- M.b.t. punt 4.1 (‘Grootte van de ondersteuningskloof’), Twee extra 

criteria zoals aangebracht door de Taskforce, nl. ‘Levenskwaliteit die een 

aanzienlijke daling dreigt te kennen’’ en ‘Ontwikkelingskansen die 

mogelijk gemist worden’: Het comité onderschrijft de opname van deze 

twee bijkomende criteria op advies van de Taskforce, mits het woord 

‘onderwijskansen’ in de context van meerderjarigen wordt hertaald in 

‘opleidings- en ontplooiingskansen’. 

- M.b.t. punt 5 (‘Honoreren van bovengebruikelijke ondersteuning’): Het 

comité formuleert de bekommernis om het criterium ‘bovengebruikelijke 

ondersteuning’ objectief toe te passen. 

 

6. Advisering ontwerp van besluit houdende wijzigingen BVR beheer gelden 

en goederen en BVR algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg 

DOC/RC/2015/29.09/42 

Het comité geeft een positief advies m.b.t. voorliggende ontwerpregelgeving. 

 

7. Advisering van ontwerp van overkoepelend tolkenbesluit Onderwijs/WVG 

DOC/RC/2015/29.09/43 

Het comité geeft een positief advies m.b.t. voorliggende ontwerpregelgeving, ook 

voor het geval dat de ontwerpregelgeving zou moeten worden herwerkt naar een 

sectorspecifiek VAPH-besluit indien Onderwijs zich alsnog zou terugtrekken uit het 

gemeenschappelijk ontwerpbesluit. 
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Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de 
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

 

 

Jean-Pierre Van Baelen 

Voorzitter van het Raadgevend Comité 


